
Sól skín á fossa 

 Sól skín á fossa 

segir hún Krossa. 

Hvar á að tjalda? 

segir hún Skjalda. 

Suður við ána, 

segir hún Grána. 

Ég skal snjónum spyrna,  

segir hún Hyrna. 

Ég skal mjólka minna,  

segir hún Dimma. 

Ég skal standa innar, 

segir hún Kinna. 

Ég skal mjólka svo að freyði, 

segir hún Reyður. 

Mér þykir góður ruddi, 

segir hann tuddi. 

Ég skal éta sem ég þoli, 

segir hann boli. 

Ég skal éta sjálfur, 

segir hann kálfur. 

Ég þoli illa hungur 

Segir vetrungur 

 

 

 

 

 

Álfareiðin 

Stóð ég úti' í tunglsljósi, stóð ég út 

við skóg; 

stórir komu skarar, af álfum var þar 

nóg; 

blésu þeir í sönglúðra' og bar þá að 

mér fljótt 

:,: og bjöllurnar gullu á heiðskírri 

nótt. :,: 

  

Hleyptu þeir á fannhvítum hestum 

yfir grund,- 

hornin jóa gullroðnu blika við lund,- 

eins og þegar álftir af ísa grárri 

spöng 

:,: fljúga suður heiði með fjaðraþyt 

og söng. :,: 

  

Heilsaði' hún mér drottningin og hló 

að mér um leið, 

hló að mér og hleypti hestinum á 

skeið. 

Var það út af ástinni ungu, sem ég 

ber? 

:,: Eða var það feigðin, sem kallar að 

mér? :,: 

 

 

Álfadansinn 

 

 

Máninn hátt á himni skín 

hrímfölur og grár. 

Líf og tími líður 

og liðið er nú ár. 

Bregðum blysum á loft, 

bleika lýsum grund. 

Glottir tungl, en hrín við hrönn 

og hratt flýr stund. 
  
Kyndla vora hefjum hátt, 



horfið kveðjum ár. 

Dátt vér dansinn stígum, 

dunar ísinn grár. 

Bregðum …… 
  
Nú er veður næsta frítt, 

nóttin er svo blíð. 

Blaktir blys í vindi, 

blaktir líf í tíð. 

Bregðum …… 
  
Komi hver sem koma vill! 

Komdu, nýja ár. 

Dönsum dátt á svelli, 

dunar ísinn blár. 

Bregðum …… 
  
Fær þú unað, yndi' og heill 

öllum vættum lands. 

Stutt er stund að líða, 

stígum þétt vorn dans. 

Bregðum …… 
  
Máninn hátt á himni skín 

hrímfölur og grár. 

Líf og tími líður 

og liðið er nú ár. 

Bregðum blysum á loft, 

bleika lýsum grund. 

Glottir tungl, en hrín við hrönn 
 

Nú er glatt hjá álfum 

öllum 

 

Nú er glatt hjá álfum öllum. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Út úr göngum gljúfrahöllum 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Fyrir löngu sest er sól. 

Sjaldan eru brandajól. 

Hæ, fadderí. Hæ, faddera. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

  

Dönsum dátt á víðum velli. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Dunar hátt í hól og felli. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Álfasveinninn álfasnót 

einni sýnir blíðuhót. 

Hæ, fadderí. Hæ, faddera. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Dönsum létt með lipra fætur. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

  

Stígum nett um stirndar nætur. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

Dönsum blessuð brandajól, 

björt uns rennur morgunsól. 

Hæ, fadderí. Hæ, faddera. 

Hæ, fadderí, faddera la-la. 

 

 

Frost er úti fuglinn 

minn 
  

Frost er úti fuglinn minn 

ég finn hvað þér er kalt 

nærðu engu í nefið þitt 

því nú er frosið allt. 

En ef þú bíður augnablik 

ég ætla að flýta mér 

að biðja hana mömmu mína 

um mylsnu handa þér. 

 

 

 

 



Nú er úti norðanvindur 

  

Nú er úti norðanvindur, 

nú er hvítur Esjutindur, 

ef ég ætti útikindur, 

mundi ég setja þær allar inn, 

elsku besti vinur minn. 

:,: Úmbarassa, úmbarassa 

úmbrassasa :,: 

 

Upp er runninn öskudagur, 

ákaflega skýr og fagur, 

einn með poka ekki ragur, 

úti vappa heims um ból, 

góðan daginn og gleðileg jól 

:,: Úmbarassa, …… 

 

Elsku besti stálargrér, 

heyrir þú hvað ég segi þér, 

þú hefur étið úldið smér, 

og dálítið af snæri, 

elsku vinurinn kæri. 

:,: Úmbarassa, …… 

 

Þarna sé ég fé á beit, 

ei er því að leyna. 

Nú er ég komin upp í sveit 

á rútunni hans Steina, 

þú veist hvað ég meina. 

:,: Úmbarassa, …. 

 

Nú er frost á Fróni 

  

Nú er frost á Fróni, 

frýs í æðum blóð. 

Kveður kuldaljóð, 

Kári´ í jötunmóð. 

Yfir laxalóni 

liggur klakaþil 

hlær við hríðarbyl 

hamragil. 

Mararbára blá 

brotnar þung og há 

unnar steinum á 

yggld og grett á brá. 

Yfir aflatjóni 

æðrast skipstjórinn. 

Harmar hlutinn sinn 

hásetinn. 

 

 

Ó hangikjöt 

Ó, hangikjöt, ó, hangikjöt, 

og rófustappa, grænar baunir, 

súrhvalur! 

Ó hangikjöt, ó, hangikjöt, 

og sviðasulta, hrútspungar og 

harðfiskur! 

Og hákarl, og flatbrauð! 

Mér finnst svo gott að borða 

allan þennan mat! 

Og hákarl, og flatbrauð! 

Mér finnst svo gott að borða 

allan þennan mat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matseðill 

Fram skulu reiddar 

sauðkindur seyddar 

Sýrðar og reyktar 

Og höggnar í spað. 

Allt það er seðjar 

Augu sem hreðjar. 

Innbyrgðir gestirnir þegar í stað. 

Namm, namm lostætið ljúfa 

Namm, namm lundabaggi og svið. 

Tros og tormelt rengi 

Tyggjum vel og lengi. 

Á tanngörðunum vinnum við.  

Krummi svaf í klettagjá 

 
Krummi svaf í klettagjá 

kaldri vetrarnóttu á, 

:/: Verður margt að meini, :/: 

fyrr en dagur fagur rann 

freðið nefið dregur hann 

:/: Undan stórum steini :/: 

Allt er frosið úti gor 

ekkert fæst við ströndu mor 

:/: svengd er metti mína, :/: 

ef að húsum heim ég fer 

heimafrakkur bannar mér 

:/: seppi úr sorpi að tína. :/: 

Á sér krummi ýfði stél, 

einnig brýndi gogginn vel 

:/: flaug úr fjallagjótum, :/: 

lítur yfir byggð og bú, 

á bæjum fyrr en vakna hjú, 

:/: veifar vængjum skjótum. :/: 

Sálaður á síðu lá 

sauður feitur garði hjá 

:/: fyrrum frár á velli, :/: 

krunk, krunk, nafnar, komið hér 

krunk, krunk því oss búin er 

:/: krás á köldu svelli. :/: 

 

 

Tönnin mín 

 

Tönnin mín, tönnin mín 

tönnin mín er sæt og fín 

burstuð hún alltaf er 

bæði þar og hér. 

Borða góðan hollan mat 

á tönnina kemur ekki gat 

tönnin mín, tönnin mín 

alltaf hvít og fín. 

Tönnin er með gati hér 

grátandi hún líka er 

burstuð hún ekki var 

hvorki hér né þar. 

Karíus á henni sat 

og hjó í hana stærðar gat 

tönnin er með gati hér 

grátandi hún er. 

 

Það búa litlir dvergar 

Það búa litlir dvergar í björtum dal. 

Á bak við fjöllin háu í skógarsal, 

byggðu hlýja bæinn sinn. 

Brosir þangað sólin inn. 

Fellin enduróma allt þeirra tal. 

 

Tröllalagið 

  

Hátt uppí fjöllunum þar búa tröllin 

Tröllamamma tröllapabbi og litli tröllirölli 

Pú sagði tröllamamma 

Pú sagði tröllapabbi 

En hann litli trölli rölli sagði ekki neitt - 

USS 


